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Welkom en mededelingen: helaas geen openluchtdienst!  
 
Aansteken van de kaarsen op tafel. Stilte.  
 
Intochtslied: We horen: Lied 32 uit 'het liefste lied van overzee', 
Kom Geest van God en raak ons hart: Sytze de Vries 

 
1 Kom, Geest van God, en raak ons hart, die liefde stromen doet.  
vervul ons met de gloed, die ooit profeten heeft bezield,  

 
2 Kom, Geest van God, ontsluit ook ons dat oud profetenwoord;  
dan wordt in wat geschreven staat uw eigen stem gehoord.  

 
3 Sla vogel Gods, uw vleugels uit in onze nacht zo dicht.  
Herhaal het woord van het begin en roep opnieuw het licht.  

 
4 Als Gij het licht in ons ontsteekt, als Gij u kennen laat,  
dan klinkt voor al uw kinderen hoe diep uw liefde gaat.  

 
Bemoediging: 
Voorg:    Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige 
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Gebed 
 
Inleiding op de dienst 
 
We horen: Lied 839, De Heer van de dans 
(https://www.youtube.com/watch?list=RDdgch3KGwPkI&v=dg
ch3KGwPkI&feature=emb_rel_end) 
Of: Lied uit Ionabundel I lied 29 / Lied 701 (andere vertaling) 

https://www.youtube.com/watch?list=RDdgch3KGwPkI&v=dgch3KGwPkI&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?list=RDdgch3KGwPkI&v=dgch3KGwPkI&feature=emb_rel_end
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1. Een vogel, ze broedt op de waterbaren,  
zweeft boven de chaos, tijdloos, leeg en woest.  
Zij zucht en ze zingt, moeder van de schepping,  
brengt ter wereld wat het Woord ten leven roept.  
 
2 Zij klapwiekt en vliegt, rust waar het haar goeddunkt. 
 Licht is zij, nabij, dan weer hoog in de lucht. 
 Zij huist in de schoot, heet het wonder welkom, 
 onbevroede krachten brengt zij aan het licht. 
 
3 Zij danst in het vuur; wie haar ziet , verbaast zich. 
 Tong en taal wekt zij waar dorre doodsheid heerst. 
 Zij zet ons op weg, schenkt haar goede gaven, 
 niet te kooien, klein te krijgen, onverveerd. 
 
4 Kom, Heilige Geest, stuwkracht, God ten diepste, 
 liefdegave, hartenkreet en laatste zucht. 
 De sleutel ben jij, open ons de Schriften: 
 waai, waai, nieuwe wind, waai schoon, wek levenslust. 

 
Groet: Vrg.: De Eeuwige zij met u. 
GEM.: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE. 
 
We horen Lied 688, als gebed 

Heilige Geest, Gij zijt als de wind, kom dan,  
waai door onze harten, reinig ons.  
Heilige Geest, Gij zijt als het vuur, kom dan,  
vuur ons aan tot liefde, beziel ons. 
Heilige Geest, Gij zijt als de dauw, kom dan,  
laaf ons met uw goedheid, vervul ons.  
Heilige Geest, Gij zijt als het licht, kom dan,  
wek ons tot nieuw leven, herschep ons.  
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Dans op muziek van Giora Feidman: 'Ani ole l'Jerusalaim'  
(ik ga op naar Jeruzalem) 

 
Schriftlezing: het Pinksterverhaal uit Handelingen 2: 1 – 11, 
uitgebreide parafrase 
 
Dans op muziek van Giora Feidman: 'The dance of fire' 
 
Gedicht: van Jan Maes 

Roep om ruimte,  
om lengte en breedte, om hoogte en diepte.  
 
Lok de lengte,  
die keert het achterste voren. 
 
Bid om breedte,  
die keert het averechtse om.  
 
Hoop op hoogte,  
die keert het onderste boven.  
 
Delf de diepte,  
die keert het binnenste buiten. 
 
Leef de liefde,  
die keert ons om en om en om en om.  

 
Stilte 
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We horen: Lied 1005 (klinkt in het Farsi, gezongen door Nima 
en Elly, begeleid door Allert); gebruik op deze Pinksterdag 
gerust je eigen taal, Nederlands of Engels of Fries of….. 

 
2. Longing for peace, our world is troubled. 
Longing for hope, many despair. 
Your word alone has power to save us 
Make us your living voice. Refrain 
 
3.  Longing for food, many are hungry.  
Longing for water, many still thirst. 
Make us your bread, broken for others,  
shared until all are fed. Refrain 
 
4. Longing for shelter, many are homeless. 
Longing for warmth, many are cold. 
Make us your building, sheltering others,  
walls made of living stone. Refrain  
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Song 1005 

ی وع توی 
ی شر  محبت توی 

ی ی خدای توی    مثال ی 
 خداوندا ای بمان ما در

 ما روح و قلب در
 

  نوری مانند ما قلب در مسیح ای تو
ی ما به دادی مسیح ای تو  امید و صب 

 
ی ی پناه توی    پناهان ی 

ی  جاویدان شکوه توی 
 دار نگه خود عشق در را ما

 رستگار شویم تا
 

 خورشید مانند بتاب برما مسیح ای تو
ی ما به دادی مسیح ای تو   امید و صب 

 
ی ی درمان توی   آرامش توی 

ی  خوبیها خدای توی 
 میخوانم را نامت همیشه

 فریاد با قدرت با
 

  نوری مانند ما قلب در مسیح ای تو
ی ما به دادی مسیح ای تو   امید و صب 

 
ی ی یکتا توی   سعادت توی 
ی  حقیقت خدای توی 

 است نجات راه تو به ایمان
 من خدای ای تو

 
 خورشید مانند بتاب ما بر مسیح ای تو
ی ما به دادی مسیح ای تو  امید و صب 
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Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader. 
 
Collecten  Via de GIVT-app en de bekende rekeningnrs.  
1e: diaconie, bestemd voor KIA; Egypte 
2e: bestemd voor het kinder- en jongerenwerk 
 
We horen: lied: 675, Geest van hierboven, klinkt in het Farsi; 
we kunnen meelezen en thuis meezingen uit het Liedboek
  
 
Zending en zegen, gesproken  amen 
 
Dans: Mayke van Veldhuizen, Amsterdam 
Voorganger: ds. Liesbeth Burger 
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mededelingen; activiteiten BG&O  

Op zondag 27 juni a.s. is er na de dienst een gemeentevergadering, 

voor de aanwezige 30 kerkgangers en voor de anderen online. Voor 

wie dat onmogelijk is: meld u bij de kerkenraad, dan zoeken wij een 

oplossing. U kunt die ochtend telefonisch vragen stellen.  

2 belangrijke onderwerpen staan op de agenda: 'Naar een 

multifunctioneel kerkgebouw'; in het kerkblad leest u meer daarover.  

Verder de profielschetsen voor de komende vacature 'Elisabeth'.      

In de loop van het volgende seizoen zal er een vacature ontstaan 

omdat eerst Liesbeth Burger en een tijdje later Els Diepeveen met 

emeritaat gaan. Voor het beroepingswerk wordt een profielschets 

van onze gemeente gemaakt en een profielschets van de predikant 

die we daarbij zoeken. Graag horen wij uw mening over deze beide 

profielschetsen.  

 

week 21 - 2021   Martinuskerk, Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten 

website: www.pknwarnsveld.nl       

Liedboeklicentienummer: L 16303 

 

 

http://www.pknwarnsveld.nl/

